a
1 O NI A R

TOMAR
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZA
DOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MU
NICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM VINTE E UM
DE AGOSTO DO ANO DOIS MIL E DEZASSETE.

---Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano dois mil e dezassete, nesta cidade
de Tomar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão or
dinária o Conselho de Administração com as presenças da Presidente Anabela
Gaspar de Freitas e Vogal Hugo Renato Ferreira Cristóvão. Assistiram á reunião o
Diretor Delegado Francisco Manuel Cesário Marques e a Coordenadora Técnica Ma
ria Lucília de Jesus e Oliveira, que secretariou a mesma. Aberta a reunião pelas ca
torze horas e trinta minutos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, passando
então o Conselho a deliberar da forma seguinte:

—

---BALANCETE DA TESOURARIA: O Conselho de Administração tomou conheci
mento pelo balancete da tesouraria do dia dezoito de agosto do ano dois mil e de
zassete que as disponibilidades em cofre eram de mil cento e quarenta e cinco eu
ros e setenta e cinco cêntimos, bem como se encontravam depositadas no MIL
LENNIUM bcp

—

€ 362.397,92; MG- € 6.186,16; CGD- € 23.247,60; NB- € 9.996,60;

BPN- € 5.507,05; MG conta a prazo- € 150.000,00, perfazendo um total de quinhen
tos e cinquenta e sete mil trezentos e trinta e cinco euros e trinta e três cêntimos.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2017.08.08 E 2017.08.21: Informação n°
4237 do SAF/SC acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetu
ados no período compreendido entre 2017.08.08 e 2017.08.21, no valor total de
96.301,73€.
O Conselho de Administração tomou conhecimento
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---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n° 4236 do SAF/SC acompa
nhada da relação de ordens de pagamento n° 16 a efetuar e respeitante a despesas
realizadas.
O Conselho de Admiriistraçào tomando conhecimento, deliberou autorizar os paga
mentos a fornecedores na mesma constante no valor de 8.792,80

€.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---ATUALIZAÇÃO DA TAXA DE RECURSOS HIDRICOS: Informação n° 4227 do
SAF/SC a dar conta de que, com a alteração da Lei da Água, o regime da TRH foi
revisto, originando a atualização da TRHA a pagar por estes SMAS para 0,0223€/m3
e a TRHE sofre a atualização anual normal que para 2017 é de 0,0097€/m3.
O Conselho de Administração tomando conhecimento, deliberou remeter à Câmara
Municipal a informação e ofício da Águas do Vale do Tejo para os devidos efeitos.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO: Informação n° 4220 do
SAF/SGRH sobre o assunto em epígrafe.
Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração homologando a
informação prestada, deliberou mandar renovar por um ano os contratos de trabalho
celebrados com os trabalhadores João Paulo Abreu Conde, Joaquim José das Ne
ves Antunes e Tiago Alexandre Moreira Alves, ao abrigo do disposto no Art°

600

da

LGFP (Lei n° 35/2014, de 20 de junho).
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO: Informação n° 4225 do
SAF/SGRH sobre o assunto em epígrafe.
Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração homologando a
informação prestada, deliberou mandar renovar por um ano o contrato de trabalho
celebrado com o trabalhador Pedro Miguel Amor Serra, ao abrigo do disposto no Art°
60° da LGFP (Lei n° 35/2014, de 20 de junho).
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Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta
---E não havendo mais assunto algum a tratar, a Senhora Presidente declarou a
sessão como encerrada, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que eu, Co
ordenador Técnico exarei e subscrevo com os elementos do Conselho de Adminis
tração
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